VÁS SRDEČNĚ ZVE NA HASIČSKOU SOUTĚŽ

O POHÁR SDH BEZDĚČÍN
SOUTĚŽ ZAŘAZENA DO SERIÁLU PP OSH TÁBOR

DATUM KONÁNÍ: sobota 26. 7. 2014
MÍSTO: BEZDĚČÍN
ÚČAST PŘEDBĚŽNĚ POTVRDIT DO 22. 7. 2014
Kontakt: Jan Čížek, tel.: 773 455 350, e-mail: honza.cizek@centrum.cz

PROGRAM DNE:
8:00 – 8:30 PREZENCE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ
8:30 NÁSTUP DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
12:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
12:15 – 12:45 PREZENCE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
13:00 NÁSTUP DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN A ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
17:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MUŽŮ A ŽEN

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE
MLADÝCH HASIČŮ
BEZDĚČÍN 26.7.2014
Požární útok bude proveden dle Směrnice hry Plamen (2004) včetně dodatků a s následujícími
úpravami:
- jednotná PS12 pro všechny a přetlakový ventil nastavený na 0,3 MPa – vše dodá pořadatel; v případě
poruchy stroje bude stroj zaměněn za jiný, předchozí proběhlé útoky se opakovat nebudou
- hadice dle směrnice, bude namátkově měřeno
- pojistky povoleny
- terče sklopné, měření stopkami
- obuv sportovní, kopačky a tretry nejsou povoleny
- dlouhé nohavice a rukávy, helmy splňující příslušné normy

kategorie PŘÍPRAVKA (3 – 6 let):
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený dospělý člověk starší 18 let, který zavodní čerpadlo
pomocí vývěvy. Savice budou spojeny a připojeny ke stroji – družstvo přípravka nasazuje koš, se kterým
může do kádě pomoci jiný určeny dospělý starší 18 let. Asistence dalších osob je povolena za účelem
přípravy základny, překontrolování a dotažení spojů hadic, pomoc s nesením rozdělovače. Provádění
spojů osobami jinými než členy družstva nebude tolerováno. Útok končí výstřikem z druhé proudnice
v pořadí.

kategorie MLADŠÍ (6 – 11 let):
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený dospělý člověk starší 18 let, který zavodní čerpadlo
pomocí vývěvy. Savice budou spojeny a připojeny ke stroji – družstvo mladší nasazuje koš. Asistence
dalších osob není povolena, tolerována bude pomoc se savicí do kádě dospělým člověkem starším 18
let. Útok končí sražením druhého terče v pořadí.

kategorie STARŠÍ (11 – 15 let):
Družstvo má max. 7 členů, stroj obsluhuje určený člen družstva, který zavodní čerpadlo pomocí vývěvy,
případně nabráním do savic. Koš může být ponořen do vody až po našroubování na savici, celé přívodní
vedení musí být do konce útoku sešroubované. Asistence dalších osob není povolena. Útok končí
sražením druhého terče v pořadí.

Přihlásit se lze podáním písemné řádně vyplněné přihlášky s razítkem přihlašovatele. Soutěž je
pojištěna. Startovné není. Během soutěže platí zákaz konzumace alkoholických nápojů vedoucími
kolektivů. Podání protestu do 10 min od ukončení pokusu, kauce 500,- Kč.
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ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE
MUŽŮ A ŽEN
BEZDĚČÍN 26.7.2014
Soutěž v požárním útoku proběhne dle Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS
dne 16. 6. 2011; Soubor předpisů SH ČMS - 1/17 - 2001 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13.
6. 2013 s následujícími úpravami:
- požární útok na „2B“ bude veden postupným rozhazováním hadic ve směru útoku (hadice
v kotoučích)
- hadice dle směrnice, bude namátkově měřeno
- sání vody z přírodního zdroje pod úrovní základny (zákaz skákání do vodního zdroje)
- ventilové lanko s karabinou na vidlici nebo v klubku
- přetlakový ventil nastaven na 1,2 MPa (dodá pořadatel)
- stroj bez viditelných úprav (za nepovolené úpravy se považuje zejména: upravené a sportovní svody
výfuku a absence tlumiče, vývěva napojená na zadní ventil, ejektor, sportovní vzduchový filtr, držák na
savice na chladiči či nádrži, upravený rozvaděč vody od čerpadla či neklasická ventilová část s ventily
bez pojistek); o vpuštění stroje na start rozhodují vždy rozhodčí disciplíny
- doba na přípravu základny: 2 minuty
- doba na provedení útoku: 2 minuty
- měření elektronickou časomírou
- lze zapůjčit max. 1 soutěžící z jiného družstva

Přihlásit se lze podáním písemné řádně vyplněné přihlášky s razítkem přihlašovatele a předložením
platných členských průkazů všech soutěžících včetně aktuálních fotografií. Soutěž je pojištěna.
Startovné činí 200,- Kč na každé družstvo. Během soutěže platí zákaz konzumace alkoholických nápojů
soutěžícími, pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit závodníky v podnapilém stavu na start či družstvo
vyloučit ze soutěže. Podání protestu dle směrnice, kauce 500,- Kč.
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